
ВАЛЬКОВА НАТАЛІЯ 
ПАУЗАЦІЯ В УСНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ВИСТУПІ 

 
Звуковий характер мови робить її універсальним засобом спілкування між людьми. Тому 
дуже важливо, щоб усна комунікація не викликала ніяких труднощів. Публічний виступ як 
один з різновидів усного мовлення — це виступ, звернений до великої аудиторії, 
побудований з урахуванням логіки й послідовності викладу, спрямований на переконування. 
Він потребує також особливої якості проголошення. 

Текст публічного виступу має бути логічно послідовним щодо змісту, а його інтонаційне 
оформлення — зумовлене змістом. Адже виступ тільки тоді повністю досягає своєї мети, 
коли в ньому витримано вимоги щодо змісту, добору слів, побудови (композиції), 
інтонаційної виразності. Дотримання правил інтонації, властивої українській мові, уміння за 
допомогою голосових модуляцій відділяти головне від другорядного — усе це надає промові 
виразності та сприяє кращому її сприйняттю. 

Текст виступу не є безперервним, він має поділятися на довгі або короткі уривки. 
Тексти публічних виступів членуються переважно за допомогою пауз, що сприймаються як 
розрив у звуковій фонації. Пауза функціонально спрямована на розмежування мінімальних 
семантико-інтонаційних одиниць мовлення — синтагм. 

У підготовлених публічних виступах паузація здебільшого відбувається на 
синтаксичних стиках фраз і виконує переважно єднально-розділову функцію. Однак 
помічено, що синтаксична структура висловлення лише до певної міри визначає паузальне 
членування. Воно може реалізовуватися чи не реалізовуватися у мовленні залежно від 
комунікативних потреб, мети викладу, інтенції мовця та інших факторів. 

Наприклад, досить часто не відокремлюються паузою вставні слова: (1) Загальновідомо, 
що мова / є одним із компонентів, /з яких складається нація. (2) По-перше, завдяки статті 
56 Конституції України. 

Спостерігається відсутність пауз перед підрядними та сурядними сполучниками що, а, 
які: 

(3) Обсяги вітамінів та мінералів, які потрібні людині щодня / для забезпечення 
нормальної життєдіяльності організму, вираховуються сотими / і тисячними / частками 
грамів. (4) Я переконаний, що сьогодні саме в цьому ключ до успіху. (5) У вічній боротьбі 
хтось має вигравати, а хтось програвати. Можуть не відокремлюватися паузами однорідні 
члени речення: (б) І депутати, і Уряд, і Президент усвідомлюють, що не палкими 
промовами, ... можна досягти зростання виробництва. 

І навпаки, спостерігаємо появу пауз, не пов’язаних із синтаксичною організацією 
речення (див. приклади 1, 3). 

Важливий чинник вираження смислу висловлення — тривалість пауз. У фінальній 
фразовій позиції чітко простежується наявність довгих пауз. Поява коротких чи середніх 
пауз у фінальній позиції зумовлена переважно збільшенням емоційного напруження мовця: 
захоплений своєю промовою, він намагається в чомусь запевнити, переконати аудиторію. 
Наприклад: (7) Як підвищити якість законів, ефективність управління всіма сферами 
життя. / Потрібно думати і про авторитет, імідж України в світі. (8) Держава повинна 
на себе це взяти. / Буде довіра, буде держава. 

Поряд із основною інформацією виступу, що міститься у звуковому тексті, уривки, які 
не заповнені мовним текстом (тобто перерви у звучанні), теж несуть певну інформацію — 
смислову й експресивно-емоційну. Мовцеві необхідно уважно ставитися до паузації тексту: 
якщо синтагми завеликі, — тобто кількість пауз недостатня, — аудиторія погано 
запам’ятовує пропоновану інформацію. Існує думка, що надзвичайно короткі паузи не дають 
змогу слухачам закріпити зміст синтагми, передати його в резерв оперативної пам’яті. 

Для підкреслення вагомості й актуальності думки в межах синтагми можуть з’являтися 
довгі паузи; це зумовлено смисловим навантаженням фрази. Так, довгі паузи вживаються в 
реченні, де авторові виступу необхідно підкреслити якийсь момент: (9) / навіть серед їх 



власників с такі, які не спроможні // фінансово // забезпечити / життєдіяльність їхньої 
господарської діяльності. Або коли промовець тривалими паузами виділяє значущість 
початку речення: (10) Пасивність // державних // структур / в питаннях // економічної 
реформи /стала однією з причин // затягування / економічних реформ і недоліків, / 
прорахунків у її проведенні. 

Мовець, вживаючи довгі паузи в нетипових для них позиціях, посилює вагомість слів, 
які йдуть безпосередньо за паузою. Цим самим привертається увага слухачів та 
наголошується на важливості повідомлення. 

Отже, ці паузи сприймаються як актуалізатор уваги співрозмовника до наступного 
мовного сегмента. 

Характер тривалості пауз визначається, таким чином, рядом факторів: по-перше, він 
залежить від важливості змісту інформації; по-друге, тривалість пауз має бути достатньою 
для сприйняття слухачами чужої думки й переведення почутої інформації до оперативної 
пам’яті; по-третє, тривалість пауз залежить від емоційного стану мовця, від ступеня його 
зацікавленості, від сили внутрішнього хвилювання тощо. 

Для публічного мовлення особливо характерним є вживання емфатичних пауз, які 
виконують емоційну функцію: (11) Щоб / кожний сусід з повагою думав / та говорив /про 
неї. А ворог / мав лише один клопіт // — якнайскоріше налагодити з нею стосунки. Такі 
паузи допомагають передавати певні емоційні відтінки промови, створюючи ефект жвавості, 
безпосередності мовлення. Крім того, такі паузи виступають засобом увиразнення змісту 
фрази. Емоційна пауза, залежачи від психологічного стану мовця, у широкому розумінні 
визначається як психологічна. Про залежність між емоційною паузацією і смисловою 
К. С. Станіславський говорив: «У той час, як логічна пауза механічно формує такти, цілі 
фрази й цим допомагає з’ясувати їх смисл, психологічна пауза надає життєвості цій думці, 
фразі й такту, намагається передати їх підтекст. Якщо без логічної паузи мова безграмотна, 
то без психологічної вона нежиттєва. Логічна пауза служить розумові, психологічна — 
почуттю». 

Іноді в текстах підготовлених усних публічних виступів з’являються паузи вагання: (11) 
Я переконаний, / я-я / вірю в те, що зможу налагодити таку роботу. (12) Останнім часом 
громадяни або об’єднання із захисту прав громадян, що потерпілий, / скажімо, / від 
діяльності довірчих товариств, стали звертатися до суду з метою відшкодування збитків. 

В усному мовленні частина пауз вагання заповнена асемантичною фонацією звуків е, м 
або надмірним подовженням останнього передпаузального звука, хоча в цьому може 
виявлятися й індивідуальна манера мовця. Дослідники спонтанного мовлення зазначають, 
що поява пауз вагання пов’язана з різними аспектами формування усного тексту, зокрема, з 
пошуком наступної відповідної лексичної одиниці або граматичної структури; із 
саморедагуванням. За нашими спостереженнями, у текстах підготовлених публічних 
виступів поява пауз вагання викликана значущістю інформації в наступному відрізку 
мовлення з погляду мовця; його ваганням щодо правильності певної частини конкретного 
повідомлення. 

В усному публічному виступі пауза використовується для семантичного виділення 
слова, словосполучення чи навіть частини речення. Тоді пауза стає важливим елементом при 
вираженні семантичної та комунікативної характеристик висловлення, а також сприяє 
яскравішому виділенню важливих, на думку мовця, слів. 

У публічних виступах відбувається чергування пауз за їх тривалістю: короткі паузи 
чергуються з довгими, довгі з середніми і т. ін. Функціональна зумовленість пауз сприяє 
злиттю тексту в єдине ціле. Чергування коротких і довгих пауз, які є функціонально 
зумовленими, активізує увагу слухачів, робить текст різноманітнішим, посилює 
інформативність окремих синтагм. Надто дрібне членування мовленнєвого потоку, наявність 
численних впутрішньосинтагмених пауз, не виправданих ні структурно, ні семантично, є 
одним із недоліків звукового тексту. Надмірне вживання пауз розбиває текст на дрібні 
відрізки, що призводить до ослаблення впливовості виголошеного тексту на слухача. 


